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Reformulação de linhas deve 
tirar ônibus do centro de Mogi

Projeto consta em estudo da Prefeitura e das empresas de transporte público; ideia é otimizar as viagens

CORONAVÍRUS

  Mogi abre novas datas para agendar a 
vacinação contra a Covid-19. Cidades, página 8

A Prefeitura de Mogi deu mais 
detalhes ontem sobre o estudo que 
está realizando com as empresas 
de transporte público e com a co-
munidade para a reformulação das 
linhas de ônibus a partir do ano 
que vem, com o intuito de otimi-
zar a utilização da rede para a po-
pulação. Segundo a Pasta de Mo-
bilidade Urbana, o objetivo é que 
o sistema seja adaptado às neces-
sidades atuais dos passageiros, de 
maneira mais eficiente e moderna. 

“A principal alteração do estudo é 
a retirada da circulação de ônibus 
pela região central, levando os pon-
tos finais de parada para o termi-
nal mais próximo da região que a 
linha serve”, explicou a secretaria.  
Cidades, página 5

Por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba está promovendo 
uma série de atividades em alusão 
ao mês da Consciência Negra. Ex-
posições, palestras, feira, roda de 
capoeira e samba marcam a pro-
gramação que vai até o fim de no-
vembro. Ações começaram ontem. 
Cidades, página 3

Itaquá

PREFEITURA 
PROGRAMA 
EVENTOS

POÁ

Homem é 
preso com 
drogas. p3

O estudo de notícias e reporta-
gens sobre a situação das mulhe-
res no Afeganistão foi o ponto de 
partida para a publicação do jornal 
escolar “As notícias do 5º ano”, ela-
borado pelos estudantes do 5º ano 
do ensino fundamental da Escola 
Municipal Prof. Adolfo Cardoso. 
Cidades, página 4

Aprendizado

ESTUDANTES 

PRODUZEM 

JORNALÔnibus deixariam de circular no centro para diminuir o trânsito e parariam nos terminais próximos
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Ônibus municipais

Suzano, Poá e Mogi aprovam 
gratuidade para o Enem

Medida vale somente para os candidatos que vão 
prestar os exames. Cidades, páginas 3 e 4
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DECRETO DO ISS I
Diferentemente do que foi publicado 
na edição de ontem, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes já publicou o de-
creto municipal que regulamenta o 
pacote de benefícios para os muní-
cipes que desejam regularizar seus 
débitos em relação ao Imposto Sobre 
Serviços (ISS) da Construção Civil. 
A publicação do decreto municipal 
que regulamenta a lei complemen-
tar aprovada pela Câmara de Verea-
dores no início do mês ocorreu no 
dia 12 de novembro.

DECRETO DO ISS II
Este foi o último passo para a apli-
cação das medidas aprovadas, que 
envolvem o aumento do parcelamen-
to permitido de 36 para 72 meses, o 
valor mínimo da parcela de aproxi-
madamente R$ 37, além da isenção 
da cobrança de famílias com renda 
familiar igual ou menor a dois sa-
lários mínimos (R$2,2 mil) ou com 
renda familiar per capita igual ou 
inferior a R$ 250, ente outras be-
nesses).

DECRETO DO ISS III
As famílias interessadas em aderir 
ao programa de regularização, que 

é diferente do Programa Parcela-
mento Mogiano (PPM) voltado para 
débitos da Dívida Ativa, devem pro-
curar os postos de atendimento no 
Paço Municipal ou no hotsite da Pre-
feitura na Internet, em [https://regu-
larizaiss.mogidascruzes.sp.gov.br/]

APREENSÃO DE AVES
A equipe da Guarda Ambiental de 
Itaquaquecetuba realizou uma ação 
em conjunto com a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Poá, na última se-
gunda-feira após uma vereadora da 
cidade vizinha receber uma denúncia 
com a localização de um cativeiro de 
pássaros silvestres em situação de 
maus tratos. A ocorrência foi aten-
dida no bairro Vila Varela, em Poá.

RECEITA DE FERRAZ
Avaliado em R$ 426,5 milhões de ar-
recadação no ano que vem, o proje-
to que fixa a receita e a despesa de 
Ferraz de Vasconcelos passou por 
audiência pública nesta quarta-fei-
ra, dia 17, na Câmara Municipal, no 
centro. Com isso, o texto do poder 
Executivo fica pronto para ser vota-
do em dois turnos pelo plenário da 
Casa, o que ocorrer até o final de 
dezembro próximo. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Raízes, não âncoras

A 
inclusão da velhice na Clas-
sificação Internacional de 
Doenças (CID), pela Orga-
nização Mundial da Saúde 

(OMS) segue causando insatisfação no 
país. A medida, que pode entrar em 
vigor em janeiro do ano que vem, po-
derá relacionar velhice à doença, im-
pedindo o registro correto das causas 
de mortes, além de aumentar a discri-
minação contra a população em idade 
mais avançada. 

O Conselho Municipal do Idoso 
(CMI) de Mogi das Cruzes prometeu 
engrossar o coro contra essa classifi-
cação da OMS, por meio de uma mo-
ção a ser encaminhada ao Conselho 
Estadual de São Paulo para reforçar a 
pressão contra a medida. A decisão re-
percutiu no Alto Tietê. Representantes 
da região afirmam que a OMS vai na 
direção contrária à valorização do ido-
so com essa estratégia e que o público 
possa vir a sentir vergonha da idade, 
quando deveriam se orgulhar pela ex-
periência adquirida ao longo dos anos. 

De acordo com o CMI mogiano, se 
já era difícil batalhar por políticas pú-
blicas e a inclusão de verbas no orça-
mento municipal para contemplar os 
idosos, a fim de terem os serviços pú-
blicos necessários, agora a situação 
poderá ficar ainda mais complicada. 
Na Câmara dos Deputados, em Brasí-
lia, a medida também repercutiu e es-
pecialistas pediram que a OMS reveja 
essa modificação, segundo informou a 
Agência Câmara de Notícias. 

O etarismo – ou preconceito contra 
idosos – não é recente, por isso, deve 
ser um dos assuntos tratados com a 
maior importância no campo da socie-
dade civil. Com toda vivência adquiri-
da, esse público tem um papel funda-
mental e temos o dever de reconhecer. 
Já o governo, por sua vez, tem o dever 
de oferecer condições necessárias para 
uma boa e merecida qualidade de vida. 
Eis o cenário ideal. Os mais velhos não 
podem ser vistos como âncoras, mas, 
sim, como raízes, as quais podem nos 
ensinar a construir um futuro melhor.

No dia 18 de Novembro 
celebra-se o Dia Nacional do 
Notário e do Registrador, os 
conhecidos cartorários, “do-
nos de cartórios” e para os 
mais técnicos juridicamente, 
tabeliães (e não tabeliões) e 
oficiais de registro.

Profissionais habitualmente 
atacados por certos segmen-
tos: burocráticos, desnecessá-
rios, caros, antipáticos, den-
tre outros.

Sou tabelião há quase 17 
anos, e ao longo dessa mara-
vilhosa jornada, vivencio fatos 
que externam a importância 
da função exercida por no-
tários e registradores, profis-
sionais dotados de fé pública, 
com a sua atividade regrada 
por inúmeras leis.

Estamos presentes em in-
contáveis fatos e momentos 
marcantes da vida das pes-

Notários e registradores

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

soas: nascimento, constitui-
ção de família (casamento 
ou união estável), aquisição 
de um carro, da casa com a 
qual sonhamos por uma vida, 
constituição de pessoas jurí-
dicas, conservação de docu-
mentos, organização do pa-
trimônio pessoal, múltiplas 
valiosas situações.

A fé pública acarreta a pre-
sunção de veracidade dos 
atos praticados, o que gera 
segurança jurídica. Esta úl-
tima é a marca registrada da 
atuação de notários e regis-
tradores, pois os atos a eles 
submetidos não precisam de 
revisão ou chancela de qual-
quer outra entidade, como o 
poder Judiciário.

A dinâmica dos atos nota-
riais e registrais merece desta-
que, pois considerável parte 
deles é finalizada em curtís-

simo intervalo, dias. Em uma 
sociedade marcada pela bus-
ca de otimização de tempo, o 
valor da rapidez e celeridade 
é inestimável.

Modernidade também se 
vê por aqui. Em 2020, auto-
rizou-se a assinatura de atos 
notariais por meio eletrônico, 
sendo que o encaminhamen-
to deles ao oficial de registro 
de imóveis pode se dar pelo 
mesmo ambiente. Merecem 
aplausos as Centrais Notariais 
e Registrais, as quais concen-
tram em plataformas únicas e 
facilmente acessíveis informa-
ções de todas as especialidades.

É dia de festejar notários 
e registradores, pois eles en-
tregam presentes diários à 
sociedade, muitas vezes im-
perceptíveis, mas marcantes 
àqueles que os recebem.

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br
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Traficante é preso com mais 
de 650 pinos de drogas

Poá - A equipe da Ronda 
Ostensiva Municipal (Romu) 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) realizou na tarde 
de terça-feira, a prisão em 
flagrante de um traficante 
que atuava no bairro Vila 
Amélia. Mais de 650 pinos 
com material entorpecente, 
que estavam em posse do 
indivíduo, também foram 
apreendidos pelos agentes 
de segurança.

Segundo o comandan-
te da Guarda Municipal, 
Alexandre Guarnieri, após 
recebimento de denúncia 
de tráfico de entorpecentes 
em um terreno público 
localizado na rua Dom 
Pedro II, na Vila Amélia, 
uma equipe da Romu se 
deslocou até o local onde 
avistou o indivíduo. “Na 
tentativa de abordagem, 
o suspeito saiu correndo 
deixando uma mochila para 
trás e, na tentativa de fuga, 
pulou um muro e acabou 
se ferindo na queda, sendo 
alcançado pelos agentes 

GCM

logo em seguida”, disse.
Na mochila descarta-

da pelo indivíduo, foram 
encontrados 260 pinos 
de crack, 203 de cocaína, 
194 de maconha e um de 
êxtase, além de dois celu-
lares, um caderno com a 
contabilidade e R$ 57 em 
dinheiro. “O traficante foi 
preso em flagrante, porém, 

antes de ser encaminhado 
à Delegacia de Polícia de 
Itaquaquecetuba, foi leva-
do ao Hospital Regional 
Doutor Osíris Florindo 
Coelho, na vizinha Ferraz 
de Vasconcelos, em razão 
dos ferimentos, onde perma-
neceu sob escolta policial”, 
finalizou o comandante da 
GCM de Poá.

GCM deteve o suspeito e o levou para o hospital

Divulgação/Poá

Estudantes terão ônibus de 
graça nos dois dias de exame
Medida vale só para os ônibus municipais; trens, intermunicipais e transporte complementar não estão inclusos

ENEM

Suzano - O Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
acontece em duas etapas nos 
dois próximos domingos, com 
provas realizadas em diversas 
unidades de ensino. Levando 
em consideração o grande 
contingente de inscritos na 
cidade, os ônibus municipais 
realizarão de forma totalmente 
gratuita o deslocamento dos 
participantes até os pontos mais 
próximos de seus respectivos 
locais de prova.

A gratuidade temporária é 
uma medida da administração 
municipal, conquistada pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), 
em parceria com Radial Trans-
porte, sendo válida para todas 
as linhas de ônibus municipais. 
Para ter acesso ao benefício, 
o estudante deve apresentar 
ao motorista seu certificado 
de inscrição no Enem e um 
documento oficial com foto. 
Os profissionais do transporte 
estarão cientes do benefício 
e permitirão o deslocamento 
sem custo. O transporte com-
plementar, realizado por vans, 

e os ônibus intermunicipais 
não estão inclusos nesta ação.

A iniciativa terá horários 
fixos de funcionamento. Para 
atender a entrada dos estudan-
tes, o transporte acontecerá 
primeiro das 11 às 13 horas, 
período de entrada nas unida-
des para as provas. Os portões 
serão abertos ao meio-dia para 
acesso do público às salas de 
aula. Após este intervalo, o 
benefício será retomado das 
17 às 19 horas, para garantir 
o retorno dos moradores às 
suas residências.

A iniciativa é um ato solidário 
e de apoio a todos os estudantes 
que estarão se submetendo ao 
exame, vinculado ao Ministério 
da Educação. Sendo um dos 
principais instrumentos de 
acesso ao ensino superior do 
país, o Enem conta neste ano 
com 3,1 milhões de inscritos 
confirmados. Os resultados 
das provas são usados como 
base para o acesso a bolsas de 
estudo e programas de finan-
ciamento do governo Federal, 
além de serem requisitos para 

o ingresso em determinadas 
instituições públicas.

Ashiuchi, destacou a im-
portância da conquista para 
os cidadãos que participarão 
do Enem, garantindo assim o 
acesso de todos ao exame. Ele 

ainda ressaltou o peso enorme 
que as provas têm na vida de 
tantas pessoas. “Para muitos, 
o Enem representa o primeiro 
passo para a realização de 
um sonho. Muitas pessoas 
passam anos estudando para 

conseguir um bom desem-
penho, e o acesso aos locais 
das provas não pode ser um 
impedimento nessa jornada 
pessoal. Agradeço à Radial pela 
parceria, seguimos solidários 
com os suzanenses que farão a 

prova e, claro, na torcida pelo 
sucesso de todos”, concluiu.

Em Poá
O mesmo benefício apre-

sentado em Suzano poderá ser 
utilizado em Poá. A medida foi 
divulgada ontem pela prefeita 
Marcia Bin (PSDB), após ter o 
seu pedido aceito pela Radial 
Transportes, responsável pelo 
serviço na cidade.

De acordo com a chefe do 
poder Executivo, a isenção 
da taxa é uma maneira de 
incentivar e auxiliar o estu-
dante a realizar o principal 
exame do país. “O estudante 
tem acesso a várias oportu-
nidades que podem ajudar 
a turbinar a carreira como, 
por exemplo, obter bolsas de 
estudo integral ou parcial do 
Programa Universidade Para 
Todos (Prouni) e do Sistema de 
Seleção Unificada (SISU), bem 
como obter o Financiamento 
Estudantil (FIES)”, afirmou. 
Mogi das Cruzes também terá 
gratuidade aos alunos. (veja 
mais na página 4)

Para ter acesso ao benefício é preciso apresentar comprovante de inscrição

Wanderley Costa/Secop Suzano

Itaquá - Por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura, a 
Prefeitura está promovendo 
uma série de atividades em 
alusão ao mês da Consciência 
Negra. Exposições, palestras, 
feira, roda de capoeira e samba 
marcam a programação que 
vai até o fim de novembro.

O projeto Cultura Itinerante 
esteve ontem nos bairros 
Jardim Miraí e Patrícia e, na 
próxima quarta será a vez do 
Jardim Odete e da Chácara 
Escolástica, sempre das 10 
às 16 horas.

A exposição “O legado 
da África em nós” também 
começou ontem e vai até o 
dia 30, das 8 às 17 horas, 
no saguão da Secretaria de 
Cultura, que fica na rua Verea-
dor João Fernandes da Silva, 
53, no bairro Vila Virgínia. 
Amanhã, no mesmo local, 
será realizada uma contação 
de história sobre orixás, às 
14 horas, uma palestra sobre 
anemia falciforme, às 15, e 
samba de roda, às 18 horas.

O Clube do Livro vai 
trabalhar a obra Quarto de 

Cultura realiza ações no 

mês da Consciência Negra

Programação

Despejo, da escritora Carolina 
Maria de Jesus, hoje, às 10 
horas, de forma online (o 
link pode ser solicitado via 
WhatsApp 96818-6274), e 
no dia 30, no mesmo horário, 
na biblioteca que fica dentro 
da secretaria. No dia 25, às 
15h30, será realizado um 
sarau e no dia 26, às 19 
orash, dança dos orixás.

De hoje até sábado, a 
praça Padre João Álvares, 
no centro, abrigará uma 
feira de artesanato das 10 às 
18 horas. Ainda no dia 20, 
Dia da Consciência Negra, a 
programação seguirá com a 
exposição Antigos Carnavais, 
congada, roda de capoeira, 
roda de samba, sarau literário 
e desfile a partir das 10 horas.

“O Dia da Consciência 
Negra simboliza luta e re-
sistência. Precisamos acabar 
com o racismo e com qual-
quer tipo de preconceito. 
Vamos realizar um evento 
bonito, trazer conhecimento, 
consciência e cada vez mais 
cultura para Itaquá”, disse o 
prefeito Eduardo Boigues (PP).

Guararema - Para ampliar 
as ações de conscientização 
sobre a importância do exa-
me de detecção do câncer 
de próstata, os servidores da 
Prefeitura trabalharam ontem 
com roupas da cor azul, em 
alusão à Campanha Novembro 
Azul. A data foi escolhida por 
celebrar o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Próstata.

Coordenada pela Secretaria 
Municipal de Saúde em parceria 
com a Diretoria de Transpa-
rência, a ação ocorreu tanto 
no Paço Municipal quanto 
nas secretarias e contou com 
grande adesão. 

“A secretaria entende a 
importância da Campanha 
Novembro Azul e, por conta 
disso, promove ações para 
conscientização da popula-
ção. O diagnóstico precoce 
aumenta consideravelmente as 
chance de cura para o câncer 
e possibilita um tratamento 
menos agressivo”, explicou a 
secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins.

Servidores vão 

trabalhar de azul 

para lembrar 

prevenção

Câncer de próstata
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Escolas e creches avançam para 
nova etapa no atendimento

Mogi- As escolas e creches 
da rede municipal de ensino 
deram mais um passo na reto-
mada das atividades presenciais, 
na primeira quinzena de no-
vembro. Após um período de 
ajustes, as unidades escolares 
adequadas ao protocolo sani-
tário iniciaram o atendimento 
de 100% da capacidade das 
turmas sem a necessidade de 
distanciamento mínimo. A 
retomada, feita no período de 8 
a 16 de novembro, têm como 
base os impactos negativos 
da pandemia da Covid-19 na 
aprendizagem dos estudantes 
e a melhora significativa nos 
índices epidemiológicas do 
município.

Os preparativos começa-
ram no início do mês com a 
reunião de gestores de escolas 
municipais e creches subven-
cionadas. No dia seguinte, as 
unidades escolares receberam 
documentos para a organização 
do retorno 100%: o Decreto 
20.469, de 5 de novembro de 
2021, que trata da retomada das 
atividades letivas presenciais 

Rede municipal

sem distanciamento mínimo 
com tempo de ajuste, o parecer 
técnico assinado pela Secretaria 
de Saúde e pela Secretaria de 
Educação e o protocolo de 
segurança sanitária atualizado, 
além de respostas às duvidas 
apontadas na reunião.

“Fizemos junto à Secretaria 
de Saúde várias considerações 
sobre a retomada para asse-
gurar o direito à educação e à 
aprendizagem dos estudantes 
da rede municipal. A pande-
mia trouxe efeitos negativos e 

perdas relevantes no aspecto 
da aprendizagem. A Unicef 
aponta que o Brasil retroce-
deu 20 anos, os indicadores 
atuais do país na Educação 
remetem ao ano de 2001”, 
disse o secretário de Educação, 
André Stábile. 

Nas unidades escolares foram 
mantidos o uso obrigatório 
de máscaras e álcool em gel, 
a higienização constante, o 
revezamento dos horários de 
entrada e saída e de intervalos, 
a medição de temperatura.

Máscaras, álcool em gel e higienização foram mantidos

Divulgação/PMMC

Estudantes do 5º ano 
produzem jornal escolar

Mogi- O estudo de notícias 
e reportagens sobre a situação 
das mulheres no Afeganistão 
foi o ponto de partida para a 
publicação do jornal escolar “As 
notícias do 5º ano”, elaborado 
pelos estudantes do 5º ano do 
ensino fundamental da Escola 
Municipal Prof. Adolfo Cardo-
so, em Quatinga. Publicado 
em outubro, o trabalho, que 
começou com a produção 
de um artigo, conquistou a 
turma. Os estudantes logo 
começaram a organizar como 
seria o editorial, a entrevista, 
artigos e verbetes sobre a polí-
tica, violência e o preconceito 
que afetam a vida da mulher 
no mundo.

“Comecei a exibir jornais, 
reportagens para eles começa-
rem a ter uma ideia de como 
funcionava a produção destes 
conteúdos. Eles viram uma 
matéria sobre as mulheres 
no Afeganistão e chamou a 
atenção deles o fato delas não 
poderem estudar, ter que usar 
burka e serem perseguidas”, 
contou a professora da turma 

Escola municipal em Quatinga

Luciana Gomes Teodoro. A 
partir da reportagem, os alu-
nos começaram a pesquisar e 
elaborar a publicação. 

Foram semanas de trabalho 
em grupo. Toda a redação 
foi feita pelos estudantes, a 
professora orientou o trabalho, 
revisou e formatou o material. 

“É um orgulho imenso ver 
esse material pronto, tudo 
produzido por eles”, disse a 
professora. A alegria com a 
produção do material tomou 
conta da escola. “Os alunos 
e a professora construíram 

juntos o jornal, semana após 
semana, em um movimento 
de discussão de opiniões e 
crítica da realidade. Eles fi-
zeram referência com a vida 
deles e o mundo atual. É um 
grande orgulho”, observou 
a diretora Aretusa Brandão 
Brito Lourenço. 

A divulgação do jornal sur-
preendeu o aluno Alex Ribeiro 
Rodrigues. “Não achava que 
ia ser publicado, pensei que 
ia ficar na escola”, disse. O 
material está disponível no 
site da Prefeitura.

Trabalho começou com a produção de um artigo

Divulgação/PMMC

Câmara aprova ônibus gratuito 
para os candidatos do Enem
Projeto foi aprovado por unanimidade e agora segue para a sanção da Prefeitura para poder entrar em vigor

VEREADORES

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na tarde 
de ontem o projeto de Lei 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Podemos) que es-
tabelece que candidatos ao 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) poderão usar 
os ônibus gratuitamente aos 
seus locais de prova nos 
domingos de aplicação do 
exame. A matéria contou 
com a aprovação unânime 
dos vereadores presentes.

A vereadora Maria Luiza 
Fernandes (SDD), a Malu 
Fernandes, foi a primeira a 
defender a aprovação durante 
as deliberações, reforçando a 
necessidade do poder público 
local a criar políticas públicas 
que incentivem a juventude, 
afirmando que a logística 
para muitos candidatos é 
uma barreira, principalmente 
entre a população socialmente 
vulnerável. “Este pode ser 
o começo da discussão do 
processo do Passe Livre 

Estudantil para estudantes 
de baixa renda”, apontou.

O vereador Mauro de 
Assis Margarido (PSDB), o 
Maurinho do Despachante, 
apoiou o projeto e ressaltou 
sua importância para sanção 
e promulgação o mais rápido 
possível, com o objetivo de 
beneficiar os candidatos já 
no primeiro dia de provas, 
marcado para o próximo 
domingo.

A vereadora Inês Paz (Psol) 
ressaltou que é bem-vinda a 
gratuidade para os candidatos 
da prova que garante acesso 
ao ensino superior, mas que 
é preciso também garantir 
agilidade no processo de 
embarque para os candidatos 
dentro dos veículos, uma vez 
que o motorista também é 
responsável pela função de 
cobrador, e criticou a ação 
do prefeito no início do 
ano que, por decreto, teria 
concedido o mesmo bene-
fício, mas com violação do 
princípio da impessoalidade 
na divulgação.

O projeto agora segue 
para o poder Executivo, que 
aguarda sanção da prefeita em 
exercício Priscila Yamagami 
Kehler (Podemos). A expec-
tativa da bancada de apoio 
ao governo na Câmara é de 

que o texto seja sancionado 
ainda hoje, com o início do 
processo de divulgação ao 
público sobre como será 
efetuada a gratuidade. As 
cidades de Suzano e Poá 
também terão gratuidade 

para os estudantes do Enem 
(veja mais na página 3).

IPTU Verde 
A Câmara também apro-

vou na sessão de ontem o 
Projeto de Lei 79/2021, de 

autoria dos vereadores Inês 
Paz e Milton Lins (PSD), 
o Bigêmeos, que institui 
o programa IPTU Verde 
para a concessão de des-
conto no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
para residências que adotem 
medidas sustentáveis em 
suas construções, como 
reutilização de água, placas 
solares e outras.

A vereadora coautora do 
projeto ressaltou que a pro-
posta vem num momento 
crucial, em que as discussões 
sobre a adoção de medidas 
sustentáveis se tornou uma 
tônica em todos os países, e 
a preservação dos recursos 
naturais, principalmente no 
Cinturão Verde da região 
metropolitana de São Paulo, 
é necessária. “Nossa cidade 
deve ser pioneira no Alto 
Tietê neste tipo de medida”, 
pregou Inês.

O projeto aprovado segue 
para sanção municipal no 
poder Executivo para entrar 
em vigor.

André Diniz

Embora tenha sido aprovado, projeto também recebeu críticas de vereadores

Diego Barbieri/CMMC
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A PREFEITURA VAI TE AJUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMA

Solicite a revisão até o
dia 20 de dezembro e peça
o cancelamento caso:

sua renda seja de até dois
salários mínimos (R$2.200)
ou renda de R$250 por pessoa

sua construção seja
anterior a 20162016

E tem mais: preparamos um pacote de soluções para te ajudar

72x
PARCELAS
A PARTIR

DE R$ 37,50
RETIRAMOS

A MULTA
Estendemos a possibilidade de 36 para 72 

vezes. Muito mais prazo para você 
conseguir se planejar.

Diminuímos muito a parcela mínima. Para 
regularizar seu débito de um jeito que cabe 

no seu bolso!

Cancelamos a multa de 10% a mais sobre o 
valor devido. Mais uma forma de aliviar 

para você!

Se você já fez um acordo, peça o reparcelamento e aproveite as novas condições!

Vamos até você para resolver este problema! 

Acompanhe nas redes sociais o calendário da 

Prefeitura nos bairros para atender quem 

está com cobranças do ISS

PREFEITURA
NO BAIRRO

Procure o PAC ou

obtenha mais informações

pelo whatsapp 

(11) 99801-8127

SUA DÍVIDA DE
ISS PODE SER
CANCELADA!

Projeto prevê tirar ônibus de 
circulação do centro da cidade
Redesenho ainda projeta novos traçados para tentar diminuir a quantidade de voltas que os veículos fazem

MOBILIDADE URBANA

Mogi - A Prefeitura deu 
mais detalhes ontem sobre 
o estudo que está reali-
zando com as empresas 
de transporte público e 
com a comunidade para 
a reformulação das linhas 
de ônibus a partir do ano 
que vem, com o intuito 
de otimizar a utilização 
da rede para a população.

A medida foi citada pela 
secretária de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres, na 
entrevista coletiva realizada 
anteontem para anunciar que 
o município não pretende 
autorizar aumento na co-
brança da tarifa de ônibus 
neste ano - o reajuste foi 
pleiteado pelas empresas 
que atuam nas cidades 
do Alto Tietê na semana 
retrasada.

Segundo a Pasta, o ob-
jetivo é que o sistema seja 
adaptado às necessidades 
atuais dos passageiros, de 
maneira mais eficiente e 
moderna. “A principal 
alteração do estudo é a 
retirada da circulação de 
ônibus pela região central, 
levando os pontos finais 
de parada para o terminal 
mais próximo da região 
que a linha serve. Esta 
medida oferece ganhos na 
agilidade e na pontualidade 
das viagens, uma vez que 
elimina a influência do 
trânsito intenso nas ruas 
do centro”, explicou a se-
cretaria por meio de nota.

O trabalho, segundo a 
administração municipal, 
está sendo feito em con-
junto com as empresas 
concessionárias por meio 
de reuniões técnicas e com 
a população nas reuniões do 
programa Participa Mogi: 
Mobilidade Urbana. As 
medidas, na visão do Paço 
Municipal, poderão impac-
tar no custo do sistema: “A 
economia em itens como o 
consumo de combustível, 
de pneus e a depreciação 
dos ônibus terá influência 
direta no custo do sistema”, 
apontou.

Dois distritos da cidade 
já estão adotando o novo 
sistema de transporte pú-
blico em regime de testes: 
Biritiba-Ussú e Sabaúna. Os 
projetos já foram apresentados 
para a população, e a partir 
das próximas reuniões no 

Proposta segue em discussão na Prefeitura

programa Participa Mogi, 
passarão por alterações e 
ajustes. “Com o redesenho 
proposto, os passageiros 
ganharão cerca de 40 mi-
nutos em cada viagem de 
ida e volta, e será possível 
a implantação de novas 
partidas nos dois distritos. 
Nos próximos dias será 
disponibilizado um link 
no site da Prefeitura para 
que os passageiros possam 
opinar sobre como os be-
nefícios serão efetivados”, 
concluiu.

Ajuste da tarifa
As medidas foram apre-

sentadas na terça-feira como 
uma alternativa do governo 

mogiano para a adoção de 
subsídios e rejeição do Im-
posto Sobre Serviços (ISS) 

André Diniz

Emanuel Aquilera

As prefeituras de Suzano 
e de Poá justificaram a 
concessão do aumento 
na tarifa de ônibus. Em 
ambas as cidades, o preço 
da passagem passou 
para R$ 5.

Suzano informou 
que rejeitou pedido 
de aumento acima de 
100%, elevando de R$ 
4,40 para R$ 9, que teria 
sido considerado abusivo 
pelo prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL). “Em nova 
proposta encaminhada, 
a empresa solicitou outro 
ajuste, desta vez para 
R$ 6 - mais uma vez 
houve recusa, e após 
reuniões e, chegou-se 
a um consenso para R$ 
5”, explicou. O prefeito 
afirmou que, em con-
trapartida, a empresa 
terá que arcar com a 
responsabilidade de 
construir o novo terminal 
de Ônibus no distrito de 
Palmeiras e revitalizar o 
Terminal Norte.

Poá informou que, 
no início das tratativas 
com a Radial, a prefeita 
Márcia Bin (PSDB) tam-
bém negou a proposta 
de R$ 9 por considerar 
o aumento abusivo.

“Apesar de relutante 
contra o ajuste, a che-
fe do poder Executi-
vo reconheceu que a 
empresa também está 
com dificuldades para 
manter o serviço, já 
que o último reajuste 
ocorreu em 2019. E, 
neste período, houve 
reajuste salarial dos fun-
cionários, elevação do 
preço do combustível, 
a pandemia reduziu o 
número de passageiros 
e a inflação, entre outros 
itens”, explicou.

A prefeita solicitou que 
a Pasta de Transportes 
e Mobilidade Urbana 
discutisse para chegar 
ao menor valor possível, 
com o intuito de evitar 
o colapso. “Portanto, em 
um consenso entre todos, 
chegou-se ao valor de 
R$5”, concluiu. (A.D.)

Suzano e Poá 
justificam 
reajuste

das empresas de transporte 
coletivo para a sustentação 
do preço da tarifa.

Segundo o prefeito Caio 
Cunha (Podemos), a renúncia 
fiscal do ISS nos últimos 
anos aplicada na cidade 
causou perdas acumuladas 
de aproximadamente R$ 
23 milhões, e na visão da 
nova gestão tal isenção, 
que termina no dia 31 de 
dezembro, não será renovada.

“Estamos trabalhando de 
maneira árdua para que a 
cidade tenha a tarifa mais 
baixa do Alto Tietê”, declarou 
a secretária Cristiane Ayres.

Sobre o valor da tarifa de 
ônibus a partir do ano que 
vem e a volta da cobrança 
do ISS, as empresas ainda 
não se pronunciaram ofi-
cialmente acerca do tema.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Vitor defi ne o cardápio do food truck, com crepes. Dulce Maria conta para 

as amigas que Bárbara e Frida estão obrigando-a a renunciar.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca sofre com o golpe duro de Yuri, mas não desiste e acaba vencendo a luta. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e Pilar reatam o noivado. Nicolau 

alerta Celestina sobre o risco de ter mentido para Teresa. Isabel faz com que 

Gastão se desculpe com Guebo. Quinzinho abandona Vitória e as crianças. 

Borges se interessa ao saber que Justina foi alforriada por Luísa. Pedro e 

Teresa participam da marcha pela abolição.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Aní bal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Maria 

Pia conversa com Eric sobre o tempo em que gestou Bebeth, sem saber 

que a menina estava escutando. Maria Pia se nega a conversar com Bebeth. 

Athaí de consegue retirar a tornozeleira eletrô nica e se prepara para deixar o 

paí s com Lí gia. Antô nia avisa a Maria Pia que seus pais estã o encrencados. 

Athaí de e Lí gia entram em seu jatinho particular.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
O pastor salva a vida de Lara e Mateus, que acaba perdendo o carro para 

o bandido. Noca repreende a neta e a faz se livrar de todas as coisas de 

Christian. Renato/Christian se recusa a dar dinheiro para Ravi para sustentar 

Joy, afi rmando que a moça está aplicando um golpe no rapaz. Bárbara 

vasculha as coisas do marido e encontra o bilhete com o endereço de Lara. 

RECORD, 21H

Gênesis
José faz uma revelação diante dos irmãos. Kaires se desculpa com Kéfera.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 37

Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Na vida, poucos 
momentos dão 
mais prazer do 
que uma vitória 
conquistada. Pode ser 
uma promoção no 
trabalho, uma vitória 
do nosso time, um 
amor correspondido. A 
verdade é que poucas 
coisas se comparam 
com o gosto de uma 
vitória difícil de 
alcançar.

É muito bom 
quando os nossos 
esforços são 

MOMENTO
especial

O SABOR DA VITÓRIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

SANDRA MARIA DE JESUS TRIGO

VILMA SAYURI YOKOYAMA

 Feliz aniversário! Que a vida seja melhor a cada dia, que 

você encontre a felicidade em cada esquina e jamais perca 

a fé.

“ Sorria sem câmera, converse 
sem celular, ajude sem plateia, 
ame sem condições.”

 cultura@jornaldat.com.br

reconhecidos, 
mas é ainda mais 
importante saber 
que muitas das lições 
mais importantes são 
aprendidas depois de 
uma derrota.

Perder é uma 
oportunidade de 
crescer. Saber ganhar 
e saber perder é saber 
viver com dignidade.
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Nilce Paula dos Santos Miranda
Sidnei de Siqueira

Suely Aparecida Evora Camargo
Waldenor Estela Caetano

Geraldo Freire de Almeida
Benedicto de Siqueira Gonçalves

Adones dos Santos Trajano
Guilherme Venicio Martins

Raquel de Oliveira Faria
Benedicta de Campos do Prado

Giro Ueno 
Valter de Lemos Vasconcelos

Fumio Endo

Izilda Nunes Chagas
Yoshiko Abe

Roseli Cardoso
Raimundo Bernardo Vieira

Silvana Aparecida Felix
Celeste de Fatima Pereira

João Claro de Siqueira Filho
Elvira de La Fuente VilaVerde de Patino

Arnaldo Ferreira Moura

FALECIMENTOS

11 DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

12 DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

14 DE NOVEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

14 DE NOVEMBRO DE 2021

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 201.527/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de dispositivo de supressão de água e 
chave aplicadora vedante.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 01 de dezembro de 2021, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 - PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. A sessão 
ocorrerá às 09h00 do dia 01 de dezembro de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021.JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral 

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA 001-2/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do sistema de 
esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, distrito de 

Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.
O Presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, comunica que, 
em razão da interposição de recurso contra o resultado da fase de habilitação da Con-
corrência 001-2/2021, fica suspensa a sessão de abertura dos Envelopes 02 (PRO-
POSTA), que estava prevista para ocorrer em 18 de novembro de 2021, às 09h00. 
Após a decisão dos recursos uma nova data será divulgada para a abertura dos enve-
lopes proposta das licitantes habilitadas. Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021. 

ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-3/2021 – PROCESSO Nº 200.883/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra coletor tronco de esgoto 

parque da cidade.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. no valor de R$ 
846.369,94 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa 
e quatro centavos). Mogi das Cruzes, em 16 de novembro de 2021. ERIC WELSON DE 

ANDRADE - Presidente da CMPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 071-2/2021 - PROCESSO Nº 13.388/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA FÍSICA (PENEIRAÇÃO, ASPIRAÇÃO, ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DE 
BORDAS E PRÉ-FILTRO) E EQUILÍBRIO QUÍMICO (CORREÇÃO DE PH, ALCALINIDADE 
TOTAL, DUREZA CÁLCICA, DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO) DA ÁGUA DE PISCINA DE 
CONCRETO AZULEJADO, AQUECIDA E DE USO COLETIVO, NA EMESP JOVITA FRANCO 
AROUCHE, NESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 02 de 
dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 053-2/2021 - PROCESSO Nº 9.153/21 E AP. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 02 de 
dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 006/21 - PROCESSO Nº 23.638/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLÍNICA 
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA, SITUADA NA AV. PEDRO ROMERO S/ Nº, LOT. 
FAZENDA RODEIO, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pela Secretaria Municipal de Obras e pela Secretaria Municipal de Finanças, 
decidiu pela HABILITAÇÃO das licitantes: CLD - CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES 
E ELETRÔNICA LTDA; DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e P.S. ENGENHARIA 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do Edital, 
o dia 26 de novembro de 2021, às 14 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, 
na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 - PROCESSO Nº 11.113/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: DOCTORMED COMERCIAL LTDA e NEWCARE COMÉRCIO 
DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 218.602,80 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e dois reais e oitenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 03 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021 – PROCESSO Nº 18.974/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Mogi das Cruzes, em 09 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021 – PROCESSO Nº 19.671/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, 
BEBEDOURO E VENTILADORES), MICRO/MINI SYSTEM, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA 
RETRÁTIL, APARELHOS TELEFÔNICOS IP E COMUNS E SUPORTE ARTICULÁVEL DE PAREDE.
EMPRESAS VENCEDORAS: DIRCEU LONGO & CIA LTDA; GLOBAL SMART SOLUÇÕES 
INTELIGENTES EIRELI; N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES e VIA LUMENS 
AUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 10.619,11 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e onze centavos).

Mogi das Cruzes, em 10 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 – PROCESSO Nº 16.857/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ENFERMAGEM.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico 
supracitado, o valor total global publicado a saber: R$ 11.374.258,90 (onze milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), sendo o correto R$ 
8.275.163,05 (oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e cinco 
centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Transportes, torna 
público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 014-2/2021 - PROCESSO Nº 20.664/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 
DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE - LOMBADAS TIPO “A” NAS VIAS DO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” serão recebidos no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 14 horas e 30 minutos do dia 07 de dezembro 
de 2021. A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 
15 horas. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontram-se à disposição para download no 
site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponíveis para 
exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Transportes__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 172/2021 - PROCESSO Nº 24.861/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TELEVISOR, GELADEIRA, FREEZER, 
FRIGOBAR, BEBEDOURO, MICRO-ONDAS FRIGOBAR, VENTILADOR).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 01 
de dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download 
no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço 
(licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 17 de novembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. 
artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.729, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre a criação e denominação do 
Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Alcides Pais de Moraes, a funcionar na Avenida 
Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (CADLOG nº 21.669-1), Vila Moraes, neste Município, e 
dá outras providências.

LEI Nº 7.730, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, 
tendo por objeto a conjugação de esforços para a execução das atividades de segurança 
pública pelos órgãos policiais sediados no Município, por meio de cooperação técnica, 
material e operacional, na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 16 de novembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Educação divulga bloco de oficinas remotas esportivas sobre ginástica

O sétimo bloco das Oficinas Esportivas remotas, oferecidas pela Secretaria Municipal 
de Educação de Mogi das Cruzes, por meio do Departamento Pedagógico (Deped), tem 
como tema “Ginástica”. Os vídeos começaram a ser disponibilizados na última segunda-
feira (15/11) e terão duração de três semanas com exibição por meio do canal do Youtube 
da Pasta e pela TV Câmara (canal digital 3.2), que transmite parte do material.

Decreto define procedimento 
para solicitar isenção do ISS
Benefício será concedido a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos ou renda  de R$ 250 por mês

CONSTRUÇÃO CIVIL

Mogi - A Prefeitura publi-
cou o decreto que define os 
procedimentos e formas de 
comprovação para solicitar 
a isenção do pagamento do  
Imposto Sobre Serviços (ISS) 
da Construção Civil – benefício 
que será concedido a famílias 
com renda mensal de até dois 
salários mínimos ou renda 
per capta igual ou inferior a 
R$ 250 por mês. 

A concessão integra o pacote 
de benefícios da Lei Comple-
mentar 160/2021, aprovada 
pela Câmara Municipal em 
outubro e que estabelece me-
didas para reduzir o impacto 
da cobrança do tributo aos 
proprietários de imóveis que 
tiveram ampliação de constru-
ção detectada na atualização 
cadastral de 2016.

Para comprovação da 

Jundiapeba vem recebendo ações de manutenção e terá concentração neste sábado, 20

renda, conforme o decreto, 
será necessário apresentar 
pelo menos um dos seguintes 
documentos: cópia dos últi-
mos três holerites recebidos 
pelo contribuinte, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
que demonstre a situação 
de desemprego, certificado 
que ateste a condição de Mi-
croempreendedor Individual 
ou outro documento idôneo 
que ateste o preenchimento 

do requisito.
Além do documento, o con-

tribuinte deverá preencher uma 
declaração. Para quem quiser 
antecipar o preenchimento, 

a declaração está anexa ao 
decreto disponível no site da 
Prefeitura.

A Lei Complementar 160/2021 
estabelece também o aumento 

do prazo de parcelamento 
do imposto para até 72 ve-
zes, sem juros; parcelas a 
partir de R$ 37,50; retirada 
da multa de 10% sobre o 

valor da cobrança; ampliação, 
para até 20 de dezembro, do 
prazo para pedidos de revisão 
e isenção de eventuais taxas 
relacionadas a pedidos de 
revisão do tributo.

Serviço
Mais informações sobre a 

cobrança de ISS de Construção 
Civil para os imóveis referentes 
à atualização cadastral de 2016 
podem ser obtidas por meio 
do site regularizaiss.mogidas-
cruzes.sp.gov.br ou por meio 
do WhatsApp 99801-8127.

Contribuintes que neces-
sitarem de atendimento pre-
sencial em alguma unidade 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) podem fazer 
o agendamento por meio do 
site agendamentopac.pmmc.
com.br.

Divulgação/PMMC

Saúde abre agendamentos 
online para vacinação

Mogi- A secretaria Municipal 
de Saúde abre hoje, às 16 horas, 
novas vagas de agendamento 
no www.cliquevacina.com.br 
para aplicação de doses contra 
a Covid-19. Serão liberadas 
segundas doses do imunizan-
te AstraZeneca (para quem 
tomou a primeira até o dia 
25/9); primeiras e segundas 
doses da Pfizer (para quem 
tomou a primeira até 30/10); 
e terceira dose da Pfizer para 
quem tomou a segunda até 
20/6 (há pelo menos cinco 
meses) . 

Nesta semana, a Secretaria 
Municipal da Saúde está re-
duzindo de 6 para 5 (cinco) 
meses o intervalo para aplicação 
da 3ª dose da vacina contra 
a Covid-19. Outra novidade 
é que o Ministério da Saúde 
liberou a dose adicional para 
todos os adultos acima de 18 
anos que tenham o intervalo 
de pelo menos cinco meses 
após a segunda dose (exce-
to pessoas vacinadas com o 
imunizante Janssen). 

Isso significa que pessoas 
vacinadas com CoronaVac, 

Pfizer ou AstraZeneca até o 
dia 16 de junho já podem 
receber a dose adicional com 
qualquer imunizante disponível. 
Já as pessoas vacinadas com 
Janssen devem aguardar o 
recebimento de novos lotes.

Mortes
. Os municípios da região do 

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê  
(Condemat) registraram ontem 
10 óbitos por coronavírus, 
totalizando 5.614 mortes 
desde o início da pandemia.

Covid-19

Bertaiolli defende mudança 
em regras de fiscalização

Brasília - O deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) defendeu de for-
ma enfática a mudança nas 
regras de fiscalização de 
defesa dos consumidores, 
para dar maior previsi-
bilidade e segurança aos 
empreendedores brasileiros.

Coordenador-geral 
da(Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo (FPE), 
Bertaiolli reuniu apoio da 
Câmara dos Deputados para 
viabilizar a aprovação do 
regime de urgência do PL 

Legislação

2.766/2021, de sua autoria.
“Existem duas palavras que 

nós precisamos defender no 
Brasil hoje são segurança 
jurídica e previsibilidade. Nós 
não podemos empreender 
em uma montanha russa no 
escuro como se configura a 
arte de empreender no Brasil 
nos dias de hoje”, disse o 
deputado, em discurso no 
plenário da Casa.

Regras claras
O projeto de Bertaiolli 

procura dar mais clareza 
e razoabilidade ao Código 
de Defesa do Consumidor 
e inova em vários pontos: 
define a correlação de multas 
com as unidades de negócios 
das empresas, em trazer a 
primeira visita orientado-
ra antes de aplicação de 
sanções e também limita 
o tamanho das multas a 
serem aplicadas.

“O que precisa se deixar 
claro é a dosimetria das 
penas, que têm trilhado um 

caminho nebuloso, deixando 
a interpretação subjetiva 
nortear as multas aplica-
das. Nós estamos falando 
de coisas que transferem 
segurança jurídica para o 
ato de empreender”, disse 
o parlamentar.

Após o discurso, a Câmara 
aprovou o requerimento 
para que o projeto tramite 
em regime de urgência por 
257 votos favoráveis dos 
deputados. Com a urgência 
aprovada, a tramitação se 
torna mais rápida: a matéria 
é incluída já na sessão de 
votações seguinte da Casa.

Projeto procura 
dar mais clareza 
e razoabilidade ao 
Código de Defesa do 
Consumidor

Concessão integra o 
pacote de benefícios 
da Lei Complementar 
160/2021, aprovada 
pela Câmara Municipal


